
UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

 

Số:        /TB-HĐKTSH 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Chương, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận  
vào làm viên chức (giáo viên Mầm non) 

  

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm 

viên chức (giáo viên Mầm non). 

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương thông báo kết quả kiểm tra, sát 

hạch tiếp nhận vào làm viên chức (giáo viên Mầm non) như sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Vậy, Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo để các thí sinh được biết./. 

 
Nơi nhận: 

   - Thí sinh;   

   - Cổng thông tin điện tử huyện (đưa tin); 

   -  Lưu: VT, NV.                                                                
 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
Trình Văn Nhã 
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